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Estimada Patrioia,
amb l'esperit más sere, després d'haver oessat~'holooaust

absurd provooat per la paranoia del ouiram indoote, ens" preparemcara a pre-
senoiar un prooes que de vegades pren un oares surrealista, enoaminat a mi-
rar de treur"e el pais d 'aquest pou insoñdable on 1 'han abooat; ela déus de la
sobergueria, la prepotenoia, l'orgull irraoional, la insensibilitat, la bes-
•••,. tiesa i la follia, en els darrers sis anys, oom"a mínim. Tanmateix, els
pares amb fills en edat de ser saorifioats a l'altar de la imbeo11itat humana
respirem más alleuglts. Els pares deIs qui hi foren 1mmolats --'g~:atuS!tament
immola'ts-- demanen que mai més no es torni a produir una bestialitat semblante
Mentrestant, els autors del oarnatge, o els direotors, si más no.,han fetomu-
tis per gaudir ara deIs benefiois de la jubiÍaoió. A Orient, ten~en la dignitat
de bu1.dar-~e el ventrell en un oas oom aqueste En d'altres teplps, hom els sot-
metia a un oonsell de guerra, els responsables, oi?Ara, ja ho ~~us •••

Veient que ~o m'has enviat el teu llibre sobre la oultura i
la oonfitura, i per tal oom tampoo no he pogut aoonseguir-Io per d~altres oon-
ductes, m'he decidit a venir a buscar-lo personalmente Que me'n dius? Tal como
ho sents. Si tot Va bá, cap alla al febrer de l'a~ entrant, em faré una es-
capada· fins al terrer. Aquesta vegada"espero tenir más te~s per compartir
amb els amios i suposo que ens podrem veure i fer interoanvi de llibres, car
jo també et deo el Pedrolo contra els l!mits.

T'escric amb temps per si vols que et porti" alguna Oosa de
part deIs teus pares. Demés, t'agrairá que em facis quatre ratlles i em po-
sis el teu_jelefon, perque supo~o que els que jo tenia anotats no valen, oi?

La colla d'Obra cóntinua oom sempre, per bé que tots som,
com és natural,. bastant más vella i xaruoa. A oasa, ~othom rutila, i tentm la
novetat que la Gloria se'ns casa a"finals d'~. Que et sembla? Enguany acaba
de cursar filosofia i espera rebre el t'tol l'any que ve. En Xavier aoaba tam-
bé l'esoola industrial, com a tecnic químic, i l'any vinent haura de maroar el
caqui. Ell es va salvar d'anar a les Malvines perque havia demanat prorroga
pels estudis. La Isabel esta bé i prossegueix treballant, oom faj.g jo.

Reoords de tots els de oasa i espero la teva oarta. Mentres-
tani. rep l'afecte del teu amia

Jordi Arbones


